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„Fermentas“.

Nuo tyrimo idėjos iki rinkos
Dėstymo instrukcija

Projektą finansavo Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programa. Ši publikacija
atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį straipsnyje
pateikiamos informacijos naudojimą.

Šios instrukcijos dėstytojams autoriai yra Juozas Granskas, Aušra Jurkštienė ir Asta Klimavičienė
iš ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Lietuvoje.
Instrukcija dėstytojams ir joje pateikta informacija skirta tik užsibrėžtiems mokymo ir mokymosi
tikslams pasiekti. Kopijuoti ir platinti be autorių sutikimo draudžiama.
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Trumpas verslo atvejo aprašymas
„Fermentas“ – sparčiai auganti ir sėkmingai dirbanti Lietuvos bendrovė,
besispecializuojanti biotechnologijų srityje. „Fermente“ vienu metu kuriama nuo 5 iki 12 naujų
produktų. Kad būtų geriau kontroliuojamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros procesas,
2004 m. įmonėje buvo įdiegta „Stage-Gate“ (liet. „Etapų–vartų“) valdymo sistema. Vadovaujantis
šios sistemos principais, bendrovės ekspertai atidžiai vertina kiekvieną projektą, skirtą naujam
rinkai planuojamam pasiūlyti produktui kurti. Tai daroma naujų produktų komitete (NPK) ir keletu
etapų. Taip siekiama įvertinti realų produkto potencialą ir bendrovės intelektinius išteklius sutelkti
tik perspektyvioms idėjoms plėtoti. Prieš įdiegiant sistemą „Stage-Gate“, „Fermente“ iš 100 idėjų
produktais virsdavo apie 20 procentų. Šiandien komerciniais produktais virsta tik 3–4 procentai iš
100 idėjų.
Šiame verslo atvejyje aprašoma, kaip priimami sprendimai kuriant naują bendrovės
produktą, tai yra naująjį rinkinį „Plasmid Miniprep Kit“. Bendrovės mokslininkai ir ekspertai
diskutuoja NPK posėdžių metų. Jų išsakytos mintys ir pateikti dokumentai atskleidžia įvairius
atliekamos analizės aspektus ir pagrindinius klausimus, kurie kyla aiškinantis, ar pateiktą
mokslinę idėją įmanoma paversti komerciškai sėkmingu produktu.
Šis verslo atvejis skirtas naudoti ikidiplominių studijų etapu, analizuojant kainodaros
ir naujų produktų išleidimo į rinką problemas, dėstant valdymo apskaitos ir verslo procesų
valdymo kursus.
Analizuojamas produktas skirtas molekulinės biologijos laboratorijoms, todėl gali
būti, kad vadybos studentai apie jį nebus girdėję. Vis dėlto, šiuo verslo atveju taikytini sprendimų
priėmimo procesai ir analizės principai yra universalūs ir gali būti pritaikyti bet kuriai bendrovei,
kuriai tenka valdyti naujų produktų kūrimo procesus, užsiimti naujų produktų kainodara ir
užsibrėžti naujiems produktams keliamus finansinius tikslus.
Mokymosi tikslai


Apibūdinti sprendimų dėl naujo produkto kūrimo ir išleidimo į rinką priėmimo procesą ir
apibrėžti vadovų ir ekspertų vaidmenį šiame procese.



Įvardyti kriterijus, kuriais remiantis būtų toliau plėtojama naujo produkto idėja arba jos
būtų atsisakoma įvairiais etapais.



Nustatyti rinkos, bendrovės ir produkto ypatybes, lemiančias naujojo produkto kainodaros
strategijos pasirinkimą (gamintojas kainą nustato (angl. price-setter) ar priima tokią, kokią
lemia rinka (angl. price-taker)).



Įgyti praktikos nustatant naujam produktui keliamus ilgalaikius tikslus: sukuriama
konkurencinė vertė, tikslinė kaina ir finansiniai rezultatai.



Atsirinkti ir susisteminti reikšmingą informaciją apie produkto gamybos technologiją,
konkurencingumą rinkoje ir bendrovės finansinius tikslus, kuri būtina apsisprendžiant dėl
tikslinės kainos.

Studentų pasirengimas
Studentai turi būti įgiję teorinius verslo strategijos pagrindus, apimančius šias sritis:
bendrovės vertės kūrimo grandinę; mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei produktų
kūrimo etapus; produkto gyvavimo ciklą; produktų išleidimą į rinką; kainodarai poveikio turinčius ir
konkurencingumą rinkoje lemiančius veiksnius; valdymo apskaitos žinias, reikalingas bendrovės
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ir produktų pelningumo rodikliams ir tikslinėms sąnaudoms apskaičiuoti bei apsispręsti dėl
kainodaros.
Paskaitoje dalyvaujantys studentai turi būti skaitę verslo atvejo aprašymą.
Studentams galima užduoti dirbti grupėmis (po 3–5 žmones). Pavyzdžiui, studentų
grupėms galima duoti užduotį imtis naujų produktų komiteto vaidmens ir paprašyti jų parinkti arba
suformuluoti klausimus naujo produkto idėjos autoriui ir kitiems naujo produkto kūrimo projekto
nariams, skirtus išsiaiškinti būsimo produkto potencialą rinkoje ir apsispręsti dėl jo išleidimo į
rinką. Tokia užduotis gali padėti pasiruošti diskusijai, tai yra apsispręsti dėl auditorijoje
vyksiančios verslo atvejo analizės krypties. Galima nustatyti ribotą klausimų skaičių, pavyzdžiui,
ne daugiau negu 5.
Studentams galima skirti individualias parengiamąsias užduotis, pavyzdžiui,
paprašyti kiekvieno paruošti po atsakymą į 1–2 plataus pobūdžio klausimus, pavyzdžiui:


Ar manote, kad naująjį produktą reikėtų išleisti į rinką? Kodėl?



Už kokią kainą pardavinėtumėte naująjį produktą? Kodėl?

Mokymo planas, skirtas naudoti paskaitoje
Paskaitos pradžioje studentams galima užduoti keletą klausimų, skirtų padėti
jiems geriau įsigilinti į analizuojamos bendrovės situaciją ir atitinkamai suplanuoti tolesnę
diskusijų kryptį, pavyzdžiui:
1. Kaip trumpai apibūdintumėte pagrindinę strategiją, kurią „Fermentas“ taiko vertės
kūrimo grandinėje? Kaip manote, ar ji sėkminga? Kodėl?
2. Kokią pagrindinę užduotį sprendžia bendrovė?
3. Kas dalyvauja sprendžiant šią užduotį? Koks jų požiūris?
Atsakymas į pirmąjį klausimą. Kaip trumpai apibūdintumėte pagrindinę strategiją, kurią
„Fermentas“ taiko vertės kūrimo grandinėje? Kaip manote, ar ji sėkminga? Kodėl?
Bendrovės vadovybė geba valdyti visą savo produktų vertės kūrimo grandinę,
pradedant moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, produkto kūrimu ir operacijomis,
vykdomomis Lietuvoje veikiančioje pagrindinėje bendrovėje, ir baigiant rinkodara ir pardavimais,
platinimu ir klientų aptarnavimu, kuriuo rūpinasi „Fermento“ patronuojamosios bendrovės arba
partneriai Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Azijoje. Bendrovė konkurencinį pranašumą užsitikrina
daug dėmesio skirdama mokslinėms naujovėms ir naujiems produktams kurti. Tokia išvada
peršasi apžvelgus pagrindinius „Fermento“ pasiekimus, tai yra, naujai sukurtų produktų skaičių,
investicijas į fundamentaliuosius mokslinius tyrimus, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
departamente dirbančių aukštos kvalifikacijos specialistų skaičių (remiamasi bendrovės apraše
pateiktais duomenimis). Be to, galima teigti, jog bendrovė siekia išlaikyti artimus ir betarpiškus
ryšius su savo klientais, tai yra mokslininkais, todėl klientų aptarnavimo departamentui taip pat
tenka labai svarbus vaidmuo įgyvendinant bendrovės konkuravimo strategiją. Toks
bendradarbiavimas užtikrina sėkmingą bendrovės rinkodarą ir aktyvų bei sėkmingą ekspertų
dalyvavimą kuriant naujus produktus.
„Fermento“ finansinis augimas ir pelningumas yra sėkmingai parinktos strategijos
rezultatas. Bendrovė sėkmingai valdo savo produktų portfelį, derindama skirtinguose gyvavimo
ciklo etapuose esančius produktus. Iš pajamų, gautų už brandos etapą pasiekusius komerciškai
sėkmingus produktus, dengiamos didžiulės naujų produktų kūrimo sąnaudos. Bendrovės
pagrindiniai ištekliai išnaudojami efektyviai: mokslininkai visą savo laiką skiria naujiems
produktams kurti ir plėtoti, tačiau bendrovė nešvaisto mokslininkų laiko potencialo neturinčioms
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idėjoms, taip išvengdama ir tolesnių gamybos bei platinimo sąnaudų. „Fermentas“ sėkmingai
konkuruoja su didelėmis biotechnologijų bendrovėmis, nes geba pasiūlyti panašios ar geresnės
kokybės produktų už mažesnę kainą (informacija apie kainas pateikiama priede).
Atsakymas į antrąjį klausimą. Kokią pagrindinę užduotį sprendžia bendrovė? Reikia įvardyti
pagrindinę šio verslo atvejo užduotį. Tai padaryti padės du klausimai, kuriuos galima užrašyti
lentoje:
Kaip bendrovės ekspertai nusprendžia, ar naująjį produktą „Plasmid MiniPrep Kit“ reikėtų išleisti į
rinką?
Kokia turėtų būti šio produkto kaina?
Prieš studentams pradedant ieškoti atsakymų į užduotus klausimus, jiems reikia
priminti naujojo produkto idėją ir paklausti, kodėl, jų nuomone, mokslininkei Ramutei Pinelienei
atėjo į galvą tokia idėja. Dėstytojas turėtų pakomentuoti pirmąjį (įvadinį) verslo atvejo aprašo
paragrafą, kuriame aiškinama, kaip svarbu mokslininkams atlikti tikslius ir išsamius e.coli
bakterijos ir jos genetinių mutacijų tyrimus, kad galėtų diagnozuoti ir gydyti šios bakterijos
sukeltas ligas. Kad galėtų tai padaryti, savo laboratorijose jie privalo turėti reikiamų priemonių.
Mokslininkai dirba su reagentais, leidžiančiais išauginti bakterijų pasėlius, o vėliau išskaidyti jų
genomus, kad ištirtų atskiras jų dalis.
Mokslininkams svarbu, kad tyrimams naudojami reagentai būtų patogiai supakuoti,
tai yra, kad vienoje pakuotėje būtų visų priemonių, reikalingų vienam bakterijų pasėliui ištirti. Be
to, tiesiog privalu, kad tokiame rinkinyje naudojami reagentai būtų efektyvūs, tai yra, padėtų
greitai gauti patikimą rezultatą, būtų švarūs ir neužkrėsti. Rinkinio kaina taip pat svarbi, nes
mokslininkai skaičiuoja ir lygina, kiek kainuoja paruošti vieną bakterijų pasėlio lėkštelę. Reikėtų
paminėti, kad produkto kaina priklauso nuo rinkinio dydžio, kuris gali skirtis. Dažniausiai
gaminami 10, 50, 100 ir 250 tyrimų skirti rinkiniai. Šią informaciją Ramutė Pinelienė pateikia
diskusijų metu. Be to, ji pateikiama ir prieduose.
Trumpai tariant, produkto vertę galima apibūdinti vienu sakiniu, pabrėžiančiu jo
konkurencinį pranašumą, tai yra, produkto funkcionalumo ir kainos santykį.
Atsakymas į trečiąjį klausimą. Kas dalyvauja sprendžiant šią užduotį? Koks jų požiūris? Svarbu
paminėti visus bendrovės skyrius, kurių vadovai ir ekspertai bendradarbiauja priimant sprendimą,
tai yra:


mokslininkai tyrėjai (idėjų autoriai), kurie kaip ekspertai vertina savo kolegų pasiūlytas
idėjas, ir mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros departamentas;



rinkodaros skyriaus atstovė Edita Šmergelienė;



projekto vadovė Jūra Žilytė;



direktorius verslo plėtrai Algimantas Markauskas;



mokslininkai prof. Viktoras Butkus ir prof. Arvydas Janulaitis. Aukšto rango vadovų ir
bendrovės savininkų dalyvavimas rodo NPK posėdžių svarbą ir bendrovės strateginio
valdymo nuoseklumą.

Analizės planavimas
Aptarus įvadinius klausimus, dėmesį reikėtų sutelkti į suformuluotą užduotį ir
analizės planavimą.
Studentų prašoma atsakyti į klausimą: Kaip ekspertai priima sprendimus dėl naujų
produktų?
Atsakymai turi pabrėžti būtinybę susipažinti su sprendimų priėmimo procesu, kuris apima:
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klausimų kėlimą (preliminarią analizę, atliktų veiksmų analizę);



sprendimų priėmimo strategijų formulavimą atsižvelgiant į klausimų seką, tai yra atskiriant
paralelinius (atskirus) ir tam tikru eiliškumu spręstinus (susijusius) klausimus bei
suplanuojant jiems spręsti skirtą laiką;



tolesnių veiksmų planavimą ir valdymą;



tolesnį idėjos koregavimą.

Sprendimų priėmimo schemą galima nubraižyti lentoje. Dėstytojas suformuoja
užduotį pirmajai analizės daliai: vadovaudamiesi pateikta schema, apibūdinkite, kaip
„Fermente“ priimami sprendimai dėl naujų produktų išleidimo į rinką.
Norint atlikti antrąją užduoties dalį, reikia įvertinti produkto finansinius rezultatus ir
apsispręsti dėl tolesnės projekto plėtotės. Dėstytojas suformuoja užduotį antrajai analizės
daliai: susiraskite informaciją, būtiną priimti sprendimą dėl produkto kainodaros, ir remdamiesi
šia informacija nustatykite produkto pelningumą.
Analizė
Pirmoji analizės dalis, kurios tikslas yra apibūdinti, kaip „Fermente“ priimami sprendimai dėl
naujų produktų išleidimo į rinką.
Studentai dirba grupėmis. Jiems galima duoti užduotį įsiminti NPK posėdžių metu
užduotus klausimus (parengiamoji užduotis) ir parengti trumpus, pavyzdžiui 5 minučių trukmės,
pristatymus. Klausimų sąrašas sudaromas remiantis grupių parengtais pristatymais. Tada pagal
parengtą klausimų sąrašą ir atsižvelgiant į klausimų eiliškumą ir tarpusavio sąsajas, rengiama
diskusija. Dėstytojas turėtų atkreipti studentų dėmesį į svarbiausius klausimus ir į jų eiliškumą bei
tarpusavio sąsajas, atsižvelgiant į tai, kuriuo etapu jie svarstomi bendrovėje. Svarbu paminėti
sprendimus priimančius ir projekte dalyvaujančius žmones.
Išklausius grupių pristatymų, parengiamas apibendrintas klausimų sąrašas:
1. Kaip produktas veikia? Ar rinka juo domisi? Kokia gali būti šio produkto paklausa?
2. Ar produktas turi konkurentų? Su kuriais produktais jis labiausiai konkuruoja?
3. Ar šį produktą galima išskirti iš kitų?
4. Kokias produkto ypatybes bendrovė turėtų pabrėžti? Kokius rinkodaros elementus reikėtų
naudoti išleidžiant produktą į rinką?
5. Ar produktas derės prie dabartinio bendrovės produktų portfelio?
6. Ar dabartinės bendrovės operacijos tinkamos naujam produktui gaminti?
7. Ar naujojo produkto kokybė atitinka išorinius ir vidinius standartus bei bendrovės kokybės
strategiją?
8. Kokia turėtų būti naujojo produkto kaina?
9. Ar produktas turi potencialą būti pakankamai pelningas?
10. Ar produktas parengtas išleisti į rinką?
Klausimai apie produkto kainą (8 klausimas) kyla atliekant preliminarią rinkos
analizę (2–4 klausimai). Pelningumas (9 klausimas) analizuojamas atliekant kainos analizę.
Kaina gali būti koreguojama atsižvelgiant į 5–7 klausimuose pateiktą informaciją ir visus kitus
pokyčius, kuriuos bus nuspręsta atlikti diskutuojant toliau.
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10-asis klausimas yra susijęs su tolesne produkto idėjos plėtote. Jis lemia, ar
projekto bus atsisakyta, ar jis bus tęsiamas. Svarstant 10-ąjį klausimą aiškėja sprendimų
priėmimo proceso „kryžkelės“. Tai ir yra pagrindinė šio verslo atvejo užduotis.
Apibendrinant pirmiau surašytus klausimus, reikia įvardyti pagrindinius produkto
kūrimo proceso etapus ir sprendimų priėmimo „vartus“, tai yra atvejus, kai bendrovė turėjo
apsispręsti dėl tolesnės projekto plėtotės. Kad užduotis būtų atlikta, dėstytojas gali
parekomenduoti studentams perskaityti straipsnį apie „Stage-Gate“ (liet. „Etapų–vartų“) valdymo
sistemą (žr. bibliografiją). Pirmiau surašytus klausimus reikia priskirti atitinkamam etapui.
1. Preliminarus mokslininko pasiūlytos idėjos aptarimas (1 klausimas).
a. Sprendimas dėl projekto statuso suteikimo.
2. Išsamus produkto ypatybių ir rinkos potencialo aptarimas (2–4 klausimai).
Šio etapo tikslas yra įvertinti produkto ypatybes ir susijusias sąnaudas. Tuo pat
metu atliekama ir produkto konkurencinės aplinkos analizė, siekiant palyginti
konkuruojančių produktų ypatybes ir įvertinti rinkos potencialą bei galimą kainą.
a. Sprendimai dėl pasirinktų produkto ypatybių tolesnio tyrimo.
b. Sprendimai dėl tolesnės rinkos analizės ir rinkodaros veiksmų.
3. Produkto plėtotė: kokybės ir technologijų tobulinimas, pirminis produkto aprašas (5–6
klausimai).
a. Sprendimas dėl prototipo gamybos ir rinkodaros plano.
4. Produkto testavimas ir patvirtinimas.
a. Sprendimas dėl produkto išleidimo į rinką (7–9 klausimai).
Vadovaujantis aprašyta sprendimų priėmimo proceso seka ir analizės planu,
studentai, susiskirstę į grupes, trumpai pakomentuoja kiekvieną iš sprendimų priėmimo etapų,
remdamiesi pavyzdžiais iš „Fermento“ NPK posėdžių medžiagos. Apibendrinimui, visi kartu
studentai suformuluoja pagrindinius kriterijus, padedančius „Fermentui“ priimti sprendimus:


ypatybės, kurios produktą daro konkurencingą (greitis, grynumas, efektyvumas);



kainos konkurencingumas: 0,84-1,34 JAV dolerių tyrimui, priklausomai nuo rinkinio
dydžio;



gamybos sąnaudos užtikrina pelningumą (0,20 JAV dolerio tyrimui);



produkto strateginis suderinamumas su bendrovės produktų portfeliu;



galimybė pritaikyti technologijas ir operacijas reikiamoms produkto ypatybėms užtikrinti.

Antroji analizės dalis, kurios tikslas yra parengti ir pristatyti finansų direktoriaus parengtą
analizės ataskaitą apie produkto pelningumą bei pateikti rekomendacijų dėl tolesnės projekto
plėtotės.
Darbas grupėse. Studentams užduodama imtis bendrovės finansų direktoriaus
vaidmens parenkant tinkamą kainodaros metodą, nustatant produkto kainą ir įvertinant jo
pelningumą remiantis verslo atvejo apraše pateikta informacija. Dėstytojas turėtų stebėti, kaip
studentams sekasi dirbti grupėse, kad įsitikintų, jog studentai pasirinko tinkamą kainodaros
metodą. Šiuo atveju tai būtų tikslinių sąnaudų įvertinimo (angl. target costing) metodas,
grindžiamas galimybių konkuruoti rinkoje analize. Jei kuri nors iš grupių pasirinko pridėtinių
sąnaudų (angl. cost-plus) metodą, dėstytojas turėtų inicijuoti bendrą diskusiją apie minėtųjų
metodų tinkamumą šioje konkrečioje situacijoje.
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Parengtuose darbo grupių pranešimuose turėtų būti pateikti kainos ir pelningumo
skaičiavimai, paaiškinimai ir priežastys, kodėl buvo pasirinkta būtent tokia kaina ir toks
pelningumas.
Produkto rinkos kaina priklauso nuo rinkinio dydžio, todėl svarbu nurodyti, kokio
dydžio rinkinio kaina yra nustatinėjama. Dėstytojas gali priminti studentams, kad populiariausi 10,
50 ir 250 tyrimų skirti rinkiniai.
Atliekant rinkos analizę, rekomenduojama apskaičiuoti vidutinę rinkos kainą
kiekvieno populiaraus dydžio rinkiniui. Kaip nurodoma Editos parengtoje kainos analizės
ataskaitoje (2 priedas), minėtųjų dydžių rinkinių kainos svyruoja nuo 1,60 JAV dolerių už tyrimą,
kai rinkinys yra skirtas 10 tyrimų, iki 1,05 JAV dolerių už tyrimą, kai rinkinys skirtas 50 tyrimų,
arba 1,00 JAV dolerio už tyrimą, kai rinkinys yra skirtas 100 tyrimų. Didžiausias rinkos dalyvis
„Qiagen“ 50 tyrimų skirtą rinkinį parduoda už kainą, kurią išskaidžius vienas tyrimas kainuoja
1,34 JAV dolerių, o 250 tyrimų skirtą rinkinį parduoda už kainą, kurią išskaidžius vienas tyrimas
kainuoja 1,16 JAV dolerių. Artimiausias konkurentas „Sigma“ gamina rinkinius, skirtus 10 tyrimų,
o parduoda juos už kainą, kurią išskaidžius vienas tyrimas kainuoja 1,77 JAV dolerių.
Studentai turi pasirinkti produkto tikslines kainas, atsižvelgdami ir vidutinę rinkos
kainą ir artimiausių konkurentų siūlomą kainą. Bendrovės siūlomo naujo produkto kainą jie turi
pasirinkti atsižvelgdami į išskirtines su konkurentais lyginamo produkto ypatybes. Jei „Plasmid
MiniPrep Kit“ neturėtų jokių išskirtinių ypatybių, šio rinkinio kaina turėtų būti mažesnė negu
konkurentų. Tačiau „Fermento“ produktas veikia du kartus greičiau negu jo konkurentai, todėl jo
kaina gali būti tokia pati, kaip ir konkurentų prašoma kaina.
Rinkinio dydis
Rinkoje konkuruojančių produktų kainos

10
1,60-1,77 JAV
dolerių

„Plasmid MiniPrep“ tikslinė kaina
1,60 JAV dolerių
(tenkanti vienam tyrimui)
Tikslinė viso rinkinio „Plasmid MiniPrep
16,00 JAV
Kit“ kaina
dolerių
Vidutinė vieno tyrimo kaina 1,22 JAV dolerių

50
1,05-1,34 JAV
dolerių

250
1,00-1,16 JAV
dolerių

1,05 JAV dolerių

1,00 JAV doleris

52,50 JAV
dolerių

250,00 JAV
dolerių

Ar tokia kaina užtikrins reikiamą pelningumą?
1. Kadangi gamybos sąnaudos skaičiuojamos vienam tyrimui (0,20 JAV dolerio), rinkinio
„Plasmid MiniPrep Kit“ bendrasis pelningumas taip pat gali būti skaičiuojamas
atsižvelgiant į rinkinio dydį ir nurodant su rinkiniu „Plasmid MiniPrep Kit“ atliktam vienam
tyrimui tenkantį pelningumą:
Kai rinkinys yra skirtas 10 tyrimų: (1,60-0,20 JAV dolerių) = 1,40 JAV dolerių; arba 87,5%
(=1,40 / 1,60 JAV dolerių);
Kai rinkinys yra skirtas 50 tyrimų: (1,05- 0,20 JAV dolerių) = 0,85 JAV dolerio; arba
81,0%;
Kai rinkinys yra skirtas 250 tyrimų: (1,00- 0,20 JAV dolerių) = 0,80 JAV dolerio; arba
80,0%.
Vieno rinkinio vidutinis bendrasis pelningumas yra 1,02 JAV dolerių arba 82,5%
(tarkime, kad pagaminama po vienodą kiekį skirtingų dydžių rinkinių).
Artimiausias kriterijus, rodantis, kad pasiektas naujojo produkto tikslinis
pelningumas, galėtų būti dabartinis „Fermento“ produktų bendrasis pelningumas (58,2 %)

7

arba net „Qiagen“ produktų bendrasis pelningumas (67,0%). Renkantis kriterijus, reikėtų
naudotis informacija apie įvairų pelningumo santykį, kuri pateikiama 4 priede.
Apskaičiuotasis 82,5 % bendrasis pelningumas viršija numatytą tikslinį pelningumą,
o tai gali būti tvirtas argumentas, rodantis potencialaus produkto pelningumą, tačiau mes
vis dar nežinome visų produktui tenkančių pajamų, sąnaudų ir produkto grynojo
pelningumo.
2. Produktui tenkančias pajamas galime apytikriai nustatyti remdamiesi Editos Šmergelienės
atlikta rinkos analize. Kadangi pasaulinė tokių rinkinių rinka sudaro 133 mln. JAV dolerių,
o „Fermentas“ paprastai siekia turėti 1 % rinkos, naujam produktui tenkančios pajamos
galėtų siekti 1,33 mln. JAV dolerių.
3. Visos produktui tenkančios sąnaudos gali būti įvertintos planuojamoms gamybos
apimtims priskiriant atitinkamas su gamyba nesusijusias sąnaudas (angl. nonmanufacturing costs).
Atsižvelgiant į bendrovės sąnaudų vienetus, tai yra į tyrimų skaičių, į 1,33 mln. JAV
dolerių pajamas ir į vidutinę vieno tyrimo kainą, kuri lygi 1,22 JAV dolerių, iš viso gaunasi
1,093 mln. tyrimų:
$1.093m 

$1.33m. .
1.22

4. Vadovaujantis 2005 metų „Fermento“ pajamų deklaracija (žr. 3 priedą), metinės su
gamyba nesusijusios sąnaudos gali būti nustatytos apskaičiuojant skirtumą tarp bendrojo
pelno ir EBIT rodiklio (pelno prieš palūkanas ir mokesčius):
$4.19m.  7.49 - 3.30  $4.19m.

5. „Fermento“ atveju, su gamyba nesusijusios sąnaudos dažniausiai siejamos su moksliniais
tyrimais ir eksperimentine plėtra, todėl šios veiklos rezultatus galima laikyti reikšmingu
sąnaudų veiksniu ir remtis jais nustatant kaip kinta sąnaudos, kintant veiklos apimčiai, ir
kaip sąnaudos yra paskirstomos. Pagrindinis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
srityje vykdomos veiklos rezultatas yra iki galo įgyvendintų naujiems produktams kurti
skirtų projektų skaičius.
6. Verslo atvejo aprašyme nėra duomenų apie tai, kiek naujiems produktams kurti skirtų
projektų yra įgyvendinama iki galo, tačiau apytikrį jų skaičių galima nustatyti remiantis
informacija, pateikta skyriuje, kuriame pasakojama apie „Fermento“ naujų produktų
komitetą. Vienu metu „Fermente“ kuriama apie 5–12 naujų produktų (vidutiniškai 8).
Kiekvienam projektui vidutiniškai prireikia nuo 0,5 iki 1 metų (sprendžiant pagal atvejų
chronologiją). Taigi, galima teigti, kad per metus vidutiniškai įgyvendinama 8–16 naujiems
produktams skirtų projektų (vidutiniškai 12).
Su gamyba nesusijusias sąnaudas paskirstykime tiems 12 baigtų projektų:
$4.19m.
 $0.35m. Taigi, vienam projektui tenka apie 0,35 mln. JAV dolerių su gamyba
12

nesusijusių sąnaudų.
7.

Vadovaujantis nustatyta vidutine kaina, rinkinio „Plasmid Miniprep“ gamybos
sąnaudos sudaro 16,4% pajamų:
$1.22.
 16.4% ,
$0,20
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Toks santykis reiškia, kad metinės gamybos sąnaudos sudaro 0,22 mln. JAV
dolerių:
0,22 mln. JAV dolerių = 16,4% x 1,33 mln. JAV dolerių.
Su gamyba nesusijusios sąnaudos sudaro 0,35 mln. JAV dolerių, todėl bendros
projekto sąnaudos yra:
0,57 mln. JAV dolerių = 0,35 mln. JAV dolerių + 0,22 mln. JAV dolerių.
Vienam tyrimui vidutiniškai tenka 0,52 JAV dolerio visų sąnaudų:
$0.52 

$0.57m. .
$1.093m.

8. Vienam projektui tenkantis veiklos pelnas (EBIT):
1,33 mln. JAV dolerių - 0,57 mln. JAV dolerių = 0,76 mln. JAV dolerių
Vienam sąnaudų vienetui, tai yra vienam rinkiniui „Plasmid MiniPrep Kit“ tenkantis
veiklos pelnas (EBIT) yra vidutiniškai:
1,22 JAV dolerių – 0,52 JAV dolerio = 0,70 JAV dolerio.
EBIT ir pardavimų santykis galėtų būti 57,3 %:
0.573 

$0.70 .
$1.22

Tai geras santykis lyginant su pateiktaisiais 4 priede (svyruojančiais tarp 10 % ir 26
%). Tai pakankamas argumentas, įrodantis produkto finansinį tvarumą. Vis dėlto, tokie
vertinimai išlieka rizikingi, nes vienam tyrimui tenkančios vidutinės sąnaudos priklauso
nuo to, kiek tikslios paklausos prognozės. Pavyzdžiui, prognozuojami 0,5 mln. JAV
dolerių pardavimai reikštų 26 % EBIT ir pardavimų santykį.
9. Vietoj bendrojo pelningumo ir EBIT maržos rodiklių kaip atskaitos tašką vertinant produkto
pelningumą galima naudoti investicijų grąžos (grynojo pelno ir investicijų santykio), turto
grąžos (EBIT ir turto santykio) ar nuosavybės grąžos (grynojo pelno ir nuosavybės
santykio) rodiklius. Jei paskaitoje dalyvaujantys studentai privalo turėti finansų valdymo
srities žinių, jie gali taikyti ir WACC skaičiavimus (žr. 3 priede pateiktus duomenis).
Renkantis reikšmingiausią finansinį tikslą svarbu atsižvelgti į bendrovės strategiją, kuri
lemia poreikį vykdyti finansinę investicijų kontrolę. Todėl priimant ilgalaikius sprendimus
dėl kainodaros, pirmiausia reikėtų vadovautis tokiais rodikliais kaip investicijų grąža ar
WACC.
10. Renkantis investicijų grąžos rodiklio lyginamąjį standartą, atliekamų skaičiavimų pagrindą
turėtų sudaryti bendrovės palaipsnės investicijos, o ne paprasčiausios investicijos į
ilgalaikį turtą (NI/CAPEX). Todėl mes atsižvelgėme į pastarojo laikotarpio „Fermento“
investicijas į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, kurios sudarė 2,2 mln. eurų arba
2,63 mln. JAV dolerių.
Kad investicijų grąža išliktų ties 75,7% riba (kaip ir 2005 m.), bendrovė turi siekti
uždirbti 1,99 mln. JAV dolerių (= 75,7% x 2,63 mln. JAV dolerių) grynojo pelno per metus.
Bendrovės EBIT rodiklis galėtų būti skaičiuojamas taikant vidutinį 17,2 % mokesčių dydį
(žr. 2 priedą):
240m.

$1.99m. .
1- 0,172
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Toks tikslinis EBIT rodiklis atitinka 0,20 mln. JAV dolerių grynojo pelno, tenkančio
kiekvienam iš 12 naujų produktų projektų. Tokiu atveju tikslinė EBIT marža, tenkanti
vienam tyrimui, atliekamam su rinkiniu „Plasmid Miniprep“, neturėtų būti mažesnė negu
0,18 JAV dolerio:
$0,18 

$0.20m. .
1.093m.

Jei kaina planuojama siekiant tikslinės investicijų grąžos, vidutinė minimali vieno
tyrimo kaina turėtų būti 0,70 JAV dolerio (0,52 + 0,18 JAV dolerio). Vėlgi, atlikus tikslius
pirminės paklausos ir sąnaudų vertinimus, šis skaičius gali šiek tiek kisti.
Anksčiau nustatyta vieno tyrimo rinkos kaina (=1,22 JAV dolerių) viršija šį tikslą 0,52
JAV dolerio, todėl naujojo produkto pelningumas atrodo pakankamas, net jei su
paklausos rinkoje vertinimu susijusi rizika ir išlieka.
Atsižvelgiant į rinkinio dydį (10, 50 ir 250), mažiausia vidutinė tikslinė kaina (= 0,70
JAV dolerio) galėtų būti perskaičiuojama naudojant vidutinių kainų santykio koeficientus:
Rinkinio dydis

10 (koef. 1,315)* 50 (koef. 0,863)

Rinkinio „Plasmid MiniPrep Kit“
(PMPK) tikslinė rinkos kaina, tenkanti 1,60 JAV dolerių
vienam tyrimui
Mažiausia PMPK kaina, tenkanti
vienam tyrimui, atsižvelgiant į tikslinę 0,92 JAV dolerio
investicijų grąžą
PMPK tikslinė rinkos kaina JAV
16,00 JAV
doleriais
dolerių
Mažiausia PMPK kaina, atsižvelgiant į
9,24 JAV dolerių
tikslinę investicijų grąžą

250
0,822)

(koef.

1,05 JAV dolerių

1,00 JAV doleris

0,61 JAV dolerio

0,58 JAV
dolerio

52,50 JAV
dolerių

250,00 JAV
dolerių

30,31 JAV
dolerių

144,33 JAV
dolerių

*1,315 = 1,60/1,22
Studentai turėtų pateikti savo išvadas apie kainos ir pelningumo vertinimus, priimti
galutinį sprendimą dėl produkto išleidimo į rinką ir vertinimui pateikti antrosios analizės dalies
rašytine ataskaitą.
Išvados
Norėdamas baigti verslo atvejo analizę, dėstytojas gali grįžti prie sprendimų
priėmimo proceso etapų ir susijusių klausimų bei priminti studentams, kokios informacijos reikia
norint priimti pirminį sprendimą dėl naujo produkto kainos ir atlikti priminius finansinius
vertinimus, bei dar kartą priminti veiksnius, turėjusius įtakos apsisprendžiant dėl kainos. Kaip
pavyzdį galima panaudoti skirtingų studentų grupių nustatytas skirtingas kainas, kurios skyrėsi
todėl, kad savarankiškai dirbančios atskiros grupės vertinto skirtingą informaciją ir užsibrėžė
skirtingus (nebūtinai klaidingus) finansinius tikslus.
Studentams galima užduoti šiuos klausimus:
Kiek laiko bendrovė gali tikėtis išlaikyti jūsų pasiūlytą kainą? Kokios aplinkybės priverstų jus grįžti
prie šių klausimų svarstymo?
Finansiniai vertinimai ir kaina priklauso nuo produkto gamybos technologijos,
skirtingais produkto gamybos grandinės etapais vykstančių (ar prognozuojamų) tiesioginių
produkto gamybos sąnaudų ir konkurencinės aplinkos pokyčių. Gavus naujos informacijos,
tikslinė kaina gali kisti. Tikslinė kaina nustatoma vertinant naują informaciją ir taikant vadinamąjį
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priartėjimo (angl. “getting closer“) metodą. Tačiau kaina nustatoma ilgam (vieneriems metams ar
dar ilgesniam laikotarpiui) todėl tai nėra trumpalaikio sprendimo pavyzdys.
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